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Este é o último 
informativo do ano. 
A JFES deseja um 
Feliz Natal e um Ano 
Novo de paz para 
todos. 
Voltamos em 2017!



2º JEF fecha seu primeiro acordo pelo Whatsapp 

Orientações sobre o envio eletrônico de peças de comunicação 
de autos de prisão em flagrante

O 2º Juizado Especial Federal (JEF) de Vitória firmou, nesta se-

gunda-feira, 28/11, seu primeiro acordo via Whatsapp. 

O acordo foi feito no processo nº 0025212-51.2016.4.02.5050, 

envolvendo danos morais relativos a cartão de crédito e inclusão 

no Serasa.  

 “A Caixa Econômica Federal fez uma proposta em ambiente 

virtual, que foi aceita pela parte autora”, comemora a oficial de 

gabinete, Diana Brandão Maia Mendes de Sousa. 

“Fiquei muito feliz”, continua Diana. “É uma vitória e um passo 

rumo à modernidade!”

A servidora explica que a ideia de fazer acordos pela rede social 

foi inaugurada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Terri-

tórios (TJDFT), que, inclusive, recebeu uma premiação por tal ini-

ciativa. “Quando a Neidy (Aparecida Emerick Torrezani, diretora 

de secretaria do 2º JEF) tomou conhecimento dessa premiação, 

comentou comigo e me perguntou se eu topava levar à frente. 

Depois de receber a autorização da Drª Cristiane - que sempre 

apoia essas inovações! - comecei a trabalhar nisso”, comenta, 

entusiasmada. 

Embora qualquer caso possa ser negociado via Whatsapp, a ser-

vidora esclareceu que há alguns processos em que se vislumbra, 

com mais facilidade, que o acordo por esta via seja bem sucedido. 

“Inicialmente, pensamos em trabalhar com renegociações de dí-

vidas e alguns casos mais simples de danos morais”, esclareceu a servidora. 

Partes cujos processos tramitem no 2º Juizado Especial e que tenham interesse em aderir ao Projeto “Conciliação via Whatsa-

pp” podem peticionar nos autos para que a viabilidade prática de tal medida seja apreciada.

Desde o dia 1º de dezembro de 2016, as peças de comunicação de autos de prisão em flagrante já podem ser enviadas ele-

tronicamente para a Justiça Federal do Espírito Santo (JFES). Representantes do Departamento de Polícia Federal do Espírito 

Santo participaram de reunião e treinamento na JFES e estão cientes dos novos procedimentos a serem adotados a partir 

desta data. 

Após a apresentação da peça em seu formato eletrônico, somente um servidor do Núcleo de Distribuição (NDI) da JFES poderá 
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Documento No: 17172033-35-0-112-8-30122 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www2.jfes.jus.br/jfes/d004 .



Serviço de Saúde inicia campanha de prevenção ao 
envenenamento e à intoxicação 

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), milhões de pesso-

as são intoxicadas acidentalmente a cada ano, atingindo tanto adultos como 

crianças, especialmente entre um e quatro anos. Em apoio à Sesa, o Serviço de 

Saúde da Justiça Federal começou neste mês uma campanha de prevenção ao 

envenenamento e à intoxicação.  

Os técnicos de enfermagem Nilson Krause de Araújo e Cleunice Freitas inicia-

ram os trabalhos distribuindo materiais informativos em três locais de atendi-

mento ao público na sede da Seção Judiciária, em Vitória - a sala de perícias, 

o 2º Juizado Especial Federal e a sala de espera da Seção de Atendimento dos 

Juizados Especiais Federais (Seajef). 

O material, que também será distribuído aos servidores e encaminhado às Subseções de Serra e do interior, traz dicas de 

como reconhecer produtos tóxicos em nossas casas e os sintomas de envenenamento, além de cuidados que se deve ter com 

medicamentos, agrotóxicos, produtos de higiene e limpeza, animais peçonhentos e plantas.  

Outro objetivo da campanha é divulgar o telefone do Centro de Atendimento Toxicológico (Toxcen) da Sesa, ao qual a popu-

lação pode recorrer – gratuitamente - em caso de intoxicação ou envenenamento: 0800-283-9904.

 

Serviço 
O Toxcen - Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo, um Núcleo de Prevenção e Atenção às Intoxicações da Ge-

rência Estratégica de Vigilância em Saúde (GEVS) da Secretaria Estadual de Saúde, localiza-se nas dependências do Hospital 

Infantil Nª Sª da Glória, em Vitória, desde sua implantação, em abril de 1992. 

O serviço funciona em regime de plantão ininterrupto (24 horas) e conta com uma equipe multidisciplinar (médicos, psicólogos, 

enfermeiro, farmacêutico, pessoal administrativo) e plantonistas acadêmicos das áreas de medicina, enfermagem e farmácia. 

(Fonte: Sesa/ES)
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ter acesso à mesma.  Isso ocorre nos limites do horário de expediente do servidor. 

Assim, tanto no peticionamento que ocorre das 12h às 16h59 quanto das 17h às 11h59 do dia seguinte, as peças geradas 

eletronicamente são encaminhadas para um único setor, qual seja, o balcão de entrada de uma das seções de distribuição 

ligadas ao NDI. 

No plantão judiciário 
Permanece a exigência de que as peças de comunicação de autos de prisão em flagrante a serem apreciadas pelo plantão 

judiciário sejam apresentadas exclusivamente de forma física, já que o sistema de informação processual não possui a funcio-

nalidade de filtrar classes específicas, direcionando-as a um balcão de entrada diverso do das Distribuições.  
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19º Culto Ecumênico de Ação de Graças: agradecer e 
confraternizar

Para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas em 2016 e renovar a fé e as esperanças para o ano novo que se aproxima, 

magistrados, servidores, estagiários, terceirizados, aposentados e advogados se confraternizaram na tarde desta quarta-feira, 

7, no auditório da sede da SJES, em Vitória. Foi o 19º Culto Ecumênico de Ação de Graças, realizado por iniciativa de servidores 

na Seção Judiciária. 

Fizeram parte da equipe de voluntários deste ano os servidores Fabíola Bortolozo do Carmo Rocha (1ª VF-Criminal), Anéris 

Pauzen Ferreira Oliveira (Setel/NOM), Eloisa Zerboni Correa Malva (1ª VF-EF), Fabrício Vasconcelos Costa (NTI), Isaías Luís de 

Souza (Seseg/NOM), Márcia Ribeiro Pinto (Seseg/NOM), Melissa Zorzanelli Costa (1ª VF-Criminal), Roberto Sant Anna Filho (1ª 

VF-Criminal), Sidiléia Soares Clemente (Sepag/NGP), Terezinha Salézia Tavares (Segim/SG) e Vera Ely Massariol (NAJ). 

Também participaram alguns convidados, como Giovane Zerboni, com uma mensagem musical, Sebastiana Conceição de 

Oliveira, com poesia, e juiz federal Aylton Bonomo Junior, com reflexão sobre Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8: “Melhor é 

o fim das coisas que o início delas”. 

Ao final, todos compartilharam momentos de gratidão e confraternizaram, com muitos abraços e sorrisos.  Houve, ainda, um 

lanche, oferecido pela Assejufes, e troca de cartões de Natal.
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Terceirizados ganham confraternização de Natal e recebem 
presentes da 10ª Campanha Natal Feliz

Encerrando a 10ª Campanha Natal Feliz (campanha de doação de presen-

tes de Natal para filhos de terceirizados que atendem a Justiça Federal), os 

funcionários das empresas que cuidam da limpeza, vigilância, manutenção 

predial e de informática da Seccional ganharam na tarde de 2/12 sua tradi-

cional confraternização de Natal. 

Como ocorre todos os anos, sob a coordenação do Núcleo de Comunicação 

Social e Relações Públicas (NCS), o lanche festivo foi realizado com a cola-

boração de servidores da Seção Judiciária e da Assejufes, que doaram valores 

em dinheiro para a compra de bolos, tortas salgadas, salgadinhos e refrige-

rantes. As doações também possibilitaram a aquisição de brindes, sorteados entre os pais que não tinham filhos inscritos na 

campanha.  

“É uma festa feita com o coração de cada um”, disse a diretora do NCS, Ana Paola Dessaune Carlos Vidal, ao abrir o evento. 

Ana falou da satisfação de estar com os terceirizados por mais um ano e agradeceu aos gestores dos contratos que, com-

preendendo o significado da festa, os liberaram para participar da confraternização. Agradeceu também aos que ajudaram a 

arrumar o auditório, em especial ao “sempre incansável” Francisco, encarregado da Conserma. Explicou ainda que este ano o 

auditório foi arrumado em novo formato, com as cadeiras em círculo, de modo que todos pudessem se ver.

Ano difícil 
A diretora do foro em exercício, juíza federal Cristiane Conde Chmatalik, fez questão de prestigiar o evento e deixar algumas 

palavras, enfatizando a importância daquela festa. “A vida está muito apressada, todo mundo tem muitos afazeres, então é 

importante que a gente pare e pense em quem está ali do nosso lado o ano todo e que faça algum tipo de confraternização”, 

destacou.  

A magistrada também comentou sobre a redução nos quadros de terceirizados em 2016, em função da crise econômica e 

dos cortes no orçamento. “Foi um ano muito difícil para a Justiça Federal. Tivemos realmente que reduzir os quadros e quem 

ficou é porque foi especial. A gente batalhou para que ficassem aqui. Então eu só desejo a todos um Feliz Natal e que vocês 

continuem dessa forma tão especial. A gente faz muita questão de cada um de vocês. Parabéns pelo trabalho e vamos à festa”.

 

Presentes 
A juíza federal foi convidada, então, a fazer a entrega do primeiro presente: para Echylen Castro Santana, 10 anos, filha do vi-

gilante Ângelo Bernardo Santana (Star). Ajudaram a entregar os presentes a idealizadora da campanha, Juliana Pezzin (Sedin/

NTI), o presidente da Assejufes, Thiagus Coelho Freitas (2º JEF) e os gestores de contratos Isaías Luís de Souza (Seseg/NOM), 

Milton Menegaz Cunha (NOM) e André Lopes de Resende (Setrav/NST). Eles também ajudaram a sortear os brindes entre os 

funcionários que não tinham filhos contemplados. 
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Presentes entregues, hora de servir o lanche para aqueles que nos servem durante todo o ano!
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NCS: ncs@jfes.jus.br 
Núcleo de Comunicação Social e Relações Públicas 

RECESSO E 
SUSPENSÃO DE 
PRAZOS 
 
 

Consulte o plantão judiciário no 
www.jfes.jus.br. 
Boas festas e um excelente 2017! 

A Justiça Federal informa  
que, em conformidade com a  
Lei 5.010/66, Art. 62, I, estará de 
recesso de 20/12/2016 a 
06/01/2017. 
Os prazos processuais ficarão 
suspensos de 20/12/2016 a 
20/01/2017 (CPC, Art. 220). 
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TRF2 recebe “ouro” na divulgação do Selo Justiça em Números 
2016*

Vila Velha/ES: TRF determina suspensão de empreendimentos 
que possam afetar sombreamento da orla* 

O TRF2, que atende aos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, foi agraciado com o Selo Justiça em Números 2016, 

na categoria “ouro”. A premiação é conferida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em reconhecimento ao investimento 

para aprimorar a qualidade na gestão da informação e no cumprimento de normas de transparência. Ao todo, 73 tribunais 

brasileiros, incluindo os tribunais superiores, foram contemplados este ano. 

O Selo Justiça em Números foi criado em outubro de 2013 para fomentar a qualidade dos dados estatísticos do Judiciário, 

sobretudo referentes ao Relatório Justiça em Números. Este ano, a Portaria n. 56/2016 trouxe o regulamento completo da pre-

miação, pautada em critérios objetivos que visam premiar aqueles que atingiram nível de excelência na gestão da informação.

Os critérios da premiação estão estabelecidos na Portaria nº 56/2016, do CNJ.

A lista completa das Cortes que receberam o Selo Justiça em Números 2016 pode ser conferida em www.trf2.jus.br.  

*Fonte: ACOI/TRF2.

 

“Há nos autos elementos suficientes que dão indícios de que as edificações erguidas verticalmente ao longo da orla marítima 

do Município de Vila Velha/ES têm ocasionado danos irreparáveis ao meio ambiente”. A partir dessa constatação, a Oitava 

Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu confirmar a sentença que determinou à munici-

palidade que suspenda a concessão de licenças e/ou autorizações para empreendimentos na orla de Vila Velha, até que sejam 

apresentados ao Juízo, de maneira clara, os parâmetros concretos das limitações e dos critérios que serão utilizados pelo 

Município em relação a esses novos projetos, a fim de aferir a questão do sombreamento da faixa litorânea. 

E era esse mesmo o objetivo da Ação Civil Pública: obrigar o Município a se abster de aprovar novos empreendimentos na orla, 

salvo quando comprovadamente não for promover qualquer sombreamento da praia até às 17 horas, no mínimo, tendo como 

NOTÍCIAS DO TRF 2
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TRF2 mantém liminar que impede pesca no lado capixaba do 
Rio Doce* 

A 6ª Turma Especializada do TRF2 negou pedido da Samar-

co Mineração S.A., que apresentara agravo no TRF2 contra 

medida da Justiça Federal do Espírito Santo. A 1ª Vara Fede-

ral de Linhares (que fica a 132 quilômetros ao norte de Vi-

tória) proibira em fevereiro a pesca entre a região de Barra 

do Riacho (município de Aracruz) e Degredo/Ipiranguinha 

(Linhares), dentro de 25 metros de profundidade. 

A determinação da primeira instância fora proferida em 

ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, 

cujo mérito ainda será julgado pelo juiz de primeiro grau. 

No agravo, a Samarco sustentou, entre outros argumentos, 

que os rejeitos decorrentes da tragédia ocorrida em sua barragem, em 2015, seriam constituídos de minerais inertes e que não 

representariam perigo para a saúde. Além disso, segundo a mineradora, não haveria dados que permitissem concluir sobre a 

contaminação dos animais, bioacumulação de metais pesados ou toxicidade para seres humanos. 

A relatora do agravo, desembargadora federal Salete Maccalóz, destacou em seu voto o chamado princípio da precaução, 

previsto no enunciado número 15 da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente realizada no Rio de Janeiro em 

referência o primeiro dia do inverno (21 de junho). A demanda foi motivada, segundo o Ministério Público Federal (MPF), pela 

urbanização da região costeira de Vila Velha que se consolidou sem qualquer diagnóstico acerca dos respectivos impactos 

urbanos, o que culminou na construção de edifícios que acarretam o sombreamento precoce da faixa de areia ao longo do dia. 

No TRF2, o relator do processo, desembargador federal Guilherme Diefenthaeler, entendeu que a sentença revela-se ponde-

rada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. “A decisão se encontra adequada, fazendo incidir dentre os 

princípios do Direito Ambiental, os da precaução e da prevenção, visando a preservação ambiental da região afetada, para 

exigir a apresentação de estudos relacionados ao impacto no sombreamento da praia de todos os empreendedores que pre-

tendam erguer edifícios na orla do Município de Vila Velha, inclusive daqueles que possuem requerimentos administrativos em 

trâmite, pendentes de aprovação”. 

Em seu recurso, o Município chegou a sustentar que a decisão “implica indevida interferência do Judiciário no Poder Executivo 

Municipal, configurando medida frontalmente contrária ao princípio da separação dos poderes”. Entretanto, a forma como 

o MPF aborda a questão convenceu o juízo. “Tal medida demonstra que o Poder Judiciário não está se imiscuindo na seara 

do mérito administrativo, pelo contrário, deixou a cargo do Município de Vila Velha/ES a fixação dos critérios concretos para 

impedir o sombreamento da faixa litorânea, limitando-se a verificar sua efetividade e eficiência”, transcreveu o magistrado. 

 “Cuida-se de providência temporária e adequada, que permanecerá eficaz enquanto a municipalidade não demonstrar ao 

Juízo singular que está se utilizando dos parâmetros eficientes para impedir futuros danos ambientais, através de Estudo de 

Sombreamento da Praia”, finalizou Diefenthaeler. Processo 0004475-79.2015.4.02.0000. 

*Fonte: Acoi/TRF2
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A 7ª Turma especializada do TRF2 confirmou liminar da Justiça 

Federal do Espírito Santo que determinou a desocupação de 

uma cantina que funciona há 11 anos no hospital da Univer-

sidade Federal do Espírito Santo - Ufes. O contrato de uso do 

local foi encerrado em 2013 e a Universidade notificou a canti-

na a desocupá-lo para viabilizar nova licitação para concessão 

remunerada de utilização do espaço universitário. 

Para tentar evitar a saída do local, a cantina interpôs agravo de instrumento no TRF2 contra a liminar, argumentando que, 

embora a relação contratual que possuía com a Ufes tenha terminado no ano de 2013, ela vinha pagando normalmente o 

valor estipulado pela Universidade, que só a notificou no ano de 2016.  Além disso, os comerciantes apontaram que haveria 

repercussão social negativa com o fim da lanchonete, por ser a única que atende a uma grande coletividade. 

O  desembargador federal José Antonio Neiva, relator do caso, não considerou o fato de a Universidade ter tolerado a presen-

ça do comércio no campus, mesmo depois de encerrado o contrato, capaz de justificar a manutenção da cantina.  Pontuou o 

magistrado que, para o contrato oneroso de concessão de uso de bem público, não valem as regras de locação particular, que 

permitem a renovação automática do aluguel. 

José Antonio Neiva prosseguiu seu voto, concluindo que “a própria agravante informa que o contrato de concessão remune-

rada de uso de bem público se encerrou em 2013.  Em que pese a juntada de abaixo-assinado com centenas de assinaturas 

requerendo a manutenção da cantina no local (...), inexiste qualquer direito que socorra à agravante (...)  Com efeito, a 

recorrente ocupa irregularmente, desde 17/12/2013, o imóvel objeto  da lide, por mera tolerância da administração pública.  

Apesar de notificada para que desocupasse o referido imóvel, a agravante nele permaneceu, caracterizando o esbulho em 

07/04/2016, em razão da detenção ilegal de bem público.” 

O relator também concordou com o que foi explicitado pelo juiz federal de 1ª instância, ao considerar a permanência da 

cantina na Ufes desrespeito à exigência constitucional de licitação, que garante igualdade de condições a todos eventuais 

interessados em contratar com o Poder Público. Processo nº 0007522-27.2016.4.02.0000. *Fonte: Acoi/TRF2

TRF2 confirma liminar de reintegração de posse em área da 
Ufes onde funciona cantina* 

1992. A magistrada explicou que, por esse princípio, não é necessária a comprovação da certeza do dano, bastando que fique 

demonstrada a sua probabilidade, considerando que “o bem jurídico tutelado deve ser protegido não apenas para a presente 

como para as futuras gerações”, ponderou. 

Salete Maccalóz também ressaltou que o despejo de sedimentos e de substâncias metálicas da barragem rompida alterou as 

condições normais do ecossistema do Rio Doce: “Diante da divergência de pareceres e da inexistência de laudos conclusivos 

no tocante à contaminação da fauna, impõe-se, por aplicação do princípio da precaução, a adoção da medida mais drástica, 

qual seja, a proibição liminar da pesca na região afetada a fim de eliminar/minimizar os riscos à população”, concluiu. Pro-

cesso nº 0002163-96.2016.4.02.0000. 

*Fonte: Acoi/TRF2
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TRF2 disponibiliza informativo sobre encontro de juízes 
dos juizados especiais, que discutiram normas sobre fator 
previdenciário e revisão de benefícios por incapacidade*

Justiça Federal do Rio e ES mostra empenho na semana da 
conciliação*

A versão digital do informativo “5º Forejef - Parte 2” já pode ser lida no site do 

TRF2 (www.jfes.jus.br). A publicação apresenta os principais debates e temas do 

encontro promovido pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Fede-

rais (COJEF) da 2ª Região no Rio de Janeiro,  com juízes federais que atuam no 

Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Dessa vez, a pauta das discussões se concen-

trou nos efeitos da Lei 13.183/2015, que prevê uma alternativa à aplicação do 

fator previdenciário, no cálculo do tempo para as aposentadorias. 

Além disso, o fórum tratou das consequências da Medida Provisória 739/2016, 

que, embora tenha deixado de vigorar em 4 de novembro deste ano, deu origem 

a projeto de lei atualmente em tramitação na Câmara. A MP criava um sistema 

de revisão de benefícios por incapacidade. 

*Fonte: ACOI/TRF2.

Durante a Semana Nacional de Conciliação deste ano, a Justiça Federal da 2ª Re-

gião, que tem jurisdição nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, levou 1,3 

mil processos judiciais para negociação. A mobilização promovida pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) ocorreu em todo o Brasil no período de 21 a 25 de no-

vembro.

No Rio de Janeiro, cerca de 950 audiências foram realizadas incluindo negociações 

com a Caixa Econômica Federal (CEF), o Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS), a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Empresa Gestora de Ativos (Emgea).

Já no Espírito Santo, o mutirão de audiências envolveu a Caixa Econômica Federal, a Empresa Brasileira de Correios e Telé-

grafos, o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), a Universidade Federal do estado (Ufes), a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) e os conselhos regionais de Corretores de Imóveis (Creci), Contadores (CRC) e Engenharia e Agronomia (Crea). 

Os processos são oriundos das varas federais cíveis, de Execução Fiscal, do Juizado Especial Federal e da Vara Federal de Serra, 

na região metropolitana de Vitória.

Conciliação e Cidadania – Durante a Semana Nacional de Conciliação, o Centro de Atendimento Itinerante da Justiça Federal 

(CAIJF) da 2ª Região promoveu uma série de palestras gratuitas e abertas ao público, envolvendo conciliação e cidadania. 

Foram abordados temas como “A Justiça Federal e a Seção Judiciária do Rio de Janeiro”; “O acesso aos direitos na Justiça 

Federal: o Primeiro Atendimento dos Juizados Especiais Federais”; “Superendividamento e empréstimos consignados de servi-

dores públicos e aposentados”; “Os direitos previdenciários e a Caixa Econômica Federal”.  *Fonte: ACOI/TRF2.
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NOTÍCIAS DO CJF

Aprovadas metas para 2017 durante 10 º Encontro Nacional 
do Poder Judiciário*

Planejamento foi estabelecido com a presença dos presidentes de tribunais do País 

A presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, encerrou 

na manhã desta terça-feira (6), o 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário, na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 

em Brasília. Na ocasião, foram divulgadas as metas nacionais para 2017, estabelecidas pelos presidentes de tribunais de 

todo o País. 

Durante sua apresentação, a ministra afirmou que os juízes devem estar mais próximos da sociedade e buscar atender suas 

necessidades. “Nós recebemos muito da sociedade, onde muitas pessoas sequer têm a 4ª série. Nós chegamos à faculdade 

e temos a obrigação de devolver a essa sociedade o que dela recebemos”, disse a magistrada. 

Cármem Lúcia observou ainda que todo cidadão tem direito a razoável duração do processo, “mas, em uma sociedade com 

80 milhões de ações judiciais, o número de juízes que temos e o processo posto com prazo a serem observados, e recursos 

sem fim, é claro que não conseguimos fazer com que essas respostas sejam claras o bastante para que o cidadão fique 

satisfeito”, analisou a presidente do CNJ e do STF.

 

Metas 
O encontro teve este ano a inclusão de uma meta para a Justiça Estadual que prevê o fortalecimento da rede de enfrenta-

mento à violência doméstica e familiar contra as mulheres.  

Já as metas gerais, para toda a Justiça, preveem, julgar os processos mais antigos, aumentar casos de conciliação, agilizar 

casos que envolvem muitos recursos e julgar mais processos do que os distribuídos anualmente.

 

Confira a síntese das metas gerais estipuladas para todo o Poder Judiciário em 
2017: 
Meta 1 - Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente; 

Meta 2 - Identificar e julgar, no ano corrente: 100% dos processos distribuídos até 31/12/2012 e, pelo menos, 85% dos pro-

cessos distribuídos em 2013, no 1º e 2º graus; e 100% dos distribuídos até 31/12/2014 nos juizados especiais federais (JEFs) 

e nas turmas recursais;

Meta 3 - Aumentar os casos solucionados por conciliação. Isto é, fomentar o alcance do percentual mínimo de 2% na propor-
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CJF: PRAZOS PROCESSUAIS SERÃO SUSPENSOS NO PERÍODO 
DO RECESSO FORENSE*

O Conselho da Justiça Federal (CJF) comunica a suspensão dos prazos processuais de 20 de dezembro de 2016 a 20 de 

janeiro de 2017.

A regulamentação está na Portaria 419, de 12 de dezembro de 2016, que também dispõe que o horário de expediente de 

9 a 31 de janeiro de 2017 será das 13 às 18 horas.

Leia a íntegra da Portaria.*Fonte: CJF.

ção dos processos conciliados em relação aos distribuídos;

Meta 4 - Priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa;

Meta 5 - Impulsionar processos à execução;

Meta 6 - Priorizar o julgamento das ações coletivas.

 

Metas específicas 

Ações criminais: Baixar quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente. Julgar 

quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente.

Ações penais: Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente 70% das ações penais vinculadas aos crimes relacionados à 

improbidade administrativa, ao tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídas até 31/12/2014.

 

Reuniões Setoriais 

Antes do resultado da plenária final, o corregedor-geral de Justiça, João Otávio de Noronha, o corregedor-geral da Justiça 

Federal, ministro Mauro Campbell Marques, e o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, 

reuniram-se com magistrados, corregedores e presidentes de tribunais, para aprovar metas da Corregedoria Nacional de 

Justiça para 2017. 

Entre elas, foram estabelecidas para as corregedorias, como controle das medidas socioeducativas, a unificação de da-

dos de crianças e adolescentes por meio do CPF e a fiscalização do cumprimento do prazo legal de destituição de poder 

familiar. Também foi definido que, a partir do dia 3/4/2017, todos os procedimentos disciplinares novos deverão tramitar 

exclusivamente no Processo Judicial Eletrônico das Corregedorias de Justiça (PJeCor). 

Ainda na manhã de hoje (6), magistrados e servidores das cinco regiões da Justiça Federal e do Conselho da Justiça Federal 

(CJF) aprovaram, antes da divulgação do painel final, as metas do segmento para 2017, durante reunião setorial. 

A reunião foi conduzida pela desembargadora do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) e também conselheira 

do CNJ, Daldice Maria Santana de Almeida, que destacou a agilidade da Justiça Federal na elaboração de metas para o 

próximo ano. Também participaram do encontro o secretário-geral do CJF, José Antonio Savaris, a diretora-geral, Eva Maria 

Ferreira Barros, bem como presidentes e representantes dos tribunais regionais federais. *Fonte: CJF.

14



NOTÍCIAS DO CNJ

CNJ premia tribunais por investimento em qualidade na 
gestão da informação* TRF2 recebeu selo ouro

O Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) concedeu a 73 tribunais o 

Selo Justiça em Números, em re-

conhecimento ao investimento 

para aprimorar a qualidade na 

gestão da informação e no cum-

primento de normas de transpa-

rência. A premiação foi no dia 

5/12, durante o 10º Encontro Na-

cional do Poder Judiciário, realiza-

do em Brasília. Os tribunais rece-

beram premiação distribuída nas 

categorias Diamante, Ouro, Prata 

e Bronze. Oitenta concorreram ao 

prêmio. 

A concessão do Selo considera o encaminhamento adequado das informações, como atenção aos prazos e à consistência dos 

dados, assim como o nível de informatização do tribunal, uso de relatórios estatísticos para o planejamento estratégico e 

cumprimento de resoluções do CNJ alinhadas à gestão da informação. 

Para este ano, segundo o presidente da Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento do CNJ, Bruno 

Ronchetti, foram considerados requisitos inovadores, incluídos no acompanhamento das políticas dos tribunais. São eles: 

política de priorização do 1º grau de jurisdição; responsabilidade socioambiental; atenção à saúde dos magistrados e dos 

servidores do judiciário, além de mecanismos de gestão participativa para formulação das metas nacionais, como consultas 

públicas e audiências públicas. 

“Esse selo garante a gestão da informação, dado fundamental para conseguirmos fazer um diagnóstico cada vez mais preciso 

e transparente do Poder Judiciário. Aproveitamos o momento para mais uma vez estimular a todos os tribunais a buscarem 

fornecer, da maneira mais correta e precisa possível, essas valiosas informações ao Departamento de Pesquisas Judiciárias 

do CNJ”, afirmou a diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ (DPJ), Maria Teresa Sadek, responsável pela 

elaboração e publicação do Relatório Justiça em Números, que analisa a estrutura e o desempenho do Judiciário brasileiro. 

Selo - O Selo Justiça em Números foi criado em outubro de 2013 para fomentar a qualidade dos dados estatísticos do Judici-

ário, sobretudo referentes ao Relatório Justiça em Números. Este ano, a Portaria n. 56/2016 trouxe o regulamento completo 

da premiação, pautada em critérios objetivos que visam premiar aqueles que atingiram nível de excelência na gestão da 

informação. 

Acesse no www.cnj.jus.com.br os tribunais premiados.

*Fonte: Agência CNJ de Notícias 
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Judiciário deve atingir melhor resultado em meta para 
redução de estoque* 

A Justiça brasileira está mais ágil e produtiva. Esta 

é uma das conclusões dos resultados parciais de 

cumprimento das metas nacionais de 2016, apre-

sentados em 5/12 pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), no 10º Encontro Nacional do Poder 

Judiciário, em Brasília. Isso porque o cumprimento 

da Meta 1, que determina o julgamento de uma 

quantidade maior de processos de conhecimento 

do que os distribuídos no ano corrente, deve atingir 

o menor índice da série histórica: 2,1%. Até setem-

bro, foram julgados 15.068.288 processos e distri-

buídos 15.392.017. Em 2012, por exemplo, essa 

diferença entre o número de processos recebidos e 

o de julgados era de 10%. 

“Isso significa que estamos perto de alcançar uma proporção equiparada entre a entrada e a saída”, afirmou o conselheiro 

Gustavo Alkmim, membro da Comissão de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento do CNJ. Na prática, o julgamento de 

um número igual ou maior de processos do que os recebidos ao longo do ano significa que não haverá aumento no estoque 

de processos não julgados de um ano para outro. A Justiça Estadual foi o segmento que mais se destacou no cumprimento 

desta meta, atingindo, até setembro, 100,81% do estabelecido para 2016. 

Na Meta 2, que trata do julgamento dos processos mais antigos, a Justiça do Trabalho conseguiu ultrapassar o percentual 

determinado e, até setembro, havia atingido 101,43% da meta. A Justiça Federal também já conseguiu superar o percentual 

de julgamentos em três dos cinco recortes da Meta 2. 

A Justiça Militar Estadual registra alto índice de cumprimento da meta, com julgamento de 97,35% dos processos distribuídos 

até 2014 e 98,71% nos distribuídos até 2015. A Justiça Estadual ainda busca atingir os índices estabelecidos. No 1º grau, o 

percentual está em 59,79%; no 2º grau, 75,46%. Nos juizados e turmas o índice alcançado até setembro é de 65,39%. Já a 

Justiça Eleitoral cumpriu até setembro 45,44% da meta estabelecida. 

Com o objetivo de evitar a via judicial e o aumento do volume de processos em tramitação na Justiça brasileira, o CNJ estabe-

leceu a Meta 3, que visa elevar o número de conflitos solucionados por meio da conciliação. Até setembro, 2.171.534 casos 

foram encerrados por meio desse mecanismo, com destaque para a participação da Justiça Estadual (1.314.236), da Justiça 

do Trabalho (806.578) e da Justiça Federal (50.720).

Improbidade
O julgamento dos casos de improbidade e de crimes contra a administração pública integram os objetivos da Meta 4, que 

fixa percentuais distintos de solução destes processos para cada segmento da Justiça. Segundo o levantamento do CNJ, a 

16



Justiça Militar da União havia cumprido até setembro 83,81% do estabelecido e a Justiça Militar Estadual atingiu 89,28%. Já 

a Justiça Estadual conseguiu julgar 66,99% dos processos que são alvo da meta, enquanto a Justiça Federal julgou 32,95%. 

Destinada a impulsionar o julgamento de processos em fase de execução, um dos maiores gargalos da Justiça, a Meta 5 foi 

adotada em 2016 pela primeira vez pela Justiça Estadual. O cumprimento da meta neste ramo de Justiça até setembro foi de 

37,15%. “Até setembro, apenas quatro dos 27 Tribunais de Justiça conseguiram identificar todos os quantitativos da meta. 

São eles os Tribunais de Justiça do Pará, Roraima, Alagoas e Maranhão”, detalhou Alkmim. Já a Justiça do Trabalho e a Justiça 

Federal atingiram percentuais mais elevados: 97,53% e 93,13%, respectivamente. 

A priorização do julgamento das ações coletivas é o escopo da Meta 6, que registrou cumprimento de 95,27% na Justiça do 

Trabalho de 1º grau e 86,99% no 2º grau. Na Justiça Estadual de 1º grau o índice ficou em 74,88% e em 36,69%, no 2º grau. 

A Justiça Estadual atingiu 66,67% da meta estabelecida até setembro. 

A Meta 7, destinada à priorização do julgamento de recursos repetitivos e de processos que envolvam grandes litigantes, 

registrou 68% de cumprimento na Justiça Estadual. Já na Justiça do Trabalho 232.497 foram julgados até setembro. A meta 

para este ramo de Justiça é julgar 263.370 processos. 

Justiça Restaurativa
Novidade deste ano, a Meta 8, destinada apenas à Justiça Estadual, foi criada para incentivar o uso da Justiça Restaurativa, 

perspectiva de solução de conflitos que envolve a aproximação entre vítima, agressor, suas famílias e a sociedade na repa-

ração dos danos causados por um crime ou infração. O percentual médio de cumprimento desta meta até setembro era de 

52,91%, com destaque para os Tribunais de Justiça do Acre, do Distrito Federal, de Minas Gerais, do Paraná, do Mato Grosso, 

do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul, que atingiram 100% da meta.

Democratização
Ao divulgar o relatório, o conselheiro Gustavo Alkmim destacou a evolução no processo de elaboração das metas fixadas a 

cada ano para o Judiciário, política implantada em 2008 e que se tornou marca registrada do CNJ. “Há um Poder Judiciário 

antes da política de metas e outro após a política de metas”, afirmou.

Ele lembrou que nos últimos anos o CNJ vem adotando medidas para democratizar o processo de elaboração das metas. Em 

2013 foi instituída a Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário, que possibilitou maior integração entre os ramos 

de Justiça na definição da estratégia nacional e seus macrodesafios. Dois anos depois, em 2015, o CNJ aprofundou a gestão 

participativa, solicitando que os tribunais ouvissem os principais destinatários das metas, juízes e servidores. 

No ano seguinte foi editada a Resolução n. 221, que instituiu mais uma etapa no ciclo de formulação das metas, com a reali-

zação de processos participativos pelos tribunais. “É perceptível, portanto, a melhoria do processo de formulação das metas, 

possibilitando maior participação e envolvimento daqueles que participam da sua execução”, concluiu.

Confiança
Já o presidente da mesa, conselheiro Carlos Levenhagen, destacou que o povo brasileiro tem demonstrado a sua confiança 

no Poder Judiciário, o que resulta em um sentimento maior de responsabilidade por parte da magistratura em corresponder 
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Diante de extrema dificuldade, papel da Justiça é pacificar, diz 
Cármen Lúcia* 

“O papel da Justiça é pacificar”, afirmou a presidente 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tri-

bunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, na abertura 

do 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário, na manhã 

de 5/12, na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 

Brasília. Ao expor suas expectativas sobre o evento, que 

reúne representantes de todo o Poder Judiciário, a mi-

nistra enfatizou a necessidade de a Justiça brasileira dar 

resposta às demandas dos cidadãos do país, sobretudo 

imprimindo mais celeridade ao julgamento dos proces-

sos.  

De acordo com a ministra, o Brasil espera que o Poder 

Judiciário cumpra seu papel de solucionar conflitos. “O 

cidadão brasileiro espera que julguemos os casos que são conflitos na sociedade e, como não há paz sem justiça, o que se 

busca é que atuemos no sentido da pacificação num momento particularmente grave, porque aqui somos responsáveis por 

resolver conflitos que estejam nos processos”, disse a ministra, lembrando que há quase 80 milhões de processos aguardando 

decisão e apenas 16 mil juízes para julgá-los.  

A ministra também conclamou os participantes do 10º Encontro a priorizar a objetividade e a capacidade de convergência na 

busca das soluções para atender aos anseios da sociedade. “Que ao final deste encontro possamos apresentar o que temos de 

concretamente de projetos, metas, fixação de formas e procedimentos para o atingimento das finalidades que já estão fixadas 

na Constituição e nas leis vigentes. Tenho certeza de que este encontro, que tem este objetivo, seja realmente um encontro 

para união, porque temos problemas comuns, mas temos deveres comuns em momento de extrema dificuldade”, afirmou a 

ministra.  

Para ilustrar a urgência da missão da Justiça na manutenção do estado democrático de direito, a ministra Cármen Lúcia re-

correu à filósofa alemã Hannah Arendt. “Em uma passagem de sua obra, Hannah Arendt afirma que toda sociedade vive um 

momento em que se vê em uma encruzilhada: ou se acredita em uma ideia de justiça que será atendida por uma estrutura 

estatal e partimos de um marco civilizatório específico ou a sociedade deixa de acreditar nas instituições e, por isso mesmo, 

opta pela vingança, que é o caudatário ou a não resposta de justiça. Nós, servidores do Poder Judiciário, não esperamos que 

a sociedade precise desacreditar a tal ponto que resolva, entre aspas, fazer justiça pelas próprias mãos, que nada mais é do 

que exercer a vingança, a negativa da civilização”, afirmou. 

à confiança depositada. 

“O povo saiu às ruas para defender a magistratura e o Ministério Público. Isso gera para nós, além de um sentimento de 

gratidão, uma responsabilidade que certamente irá pesar nos nossos ombros nas próximas décadas”, afirmou o conselheiro. 

“Não temos direito de decepcionar a população”, concluiu. 

*Fonte: Agência CNJ de Notícias
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Ministra Cármen Lúcia recebe carta aberta contra corrupção e 
impunidade*

Após uma manifestação em que centenas de juízes e membros do Ministério Público 

deram um abraço simbólico no edifício sede do Supremo Tribunal Federal (STF), a minis-

tra Cármen Lúcia, presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do STF, recebeu 

das mãos da presidente da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público 

(Frentas), Norma Cavalcanti, na tarde de 1º/12, uma carta aberta contra a corrupção e 

a impunidade. O movimento é um protesto contra a aprovação, pela Câmara dos De-

putados, de dispositivo incluído no projeto de lei de combate à corrupção que tipifica 

como crime de abuso de autoridade determinadas ações de magistrados e promotores. 

Ao receber o documento, a ministra Cármen Lúcia salientou que todos os juízes têm preocupação com a democracia brasileira, e 

que os Três Poderes constituídos (Judiciário, Executivo e Legislativo) têm compromisso com o Brasil, com o povo brasileiro e estão 

interessados num Brasil melhor. “Estamos juntos para que a Constituição seja garantida e tenhamos um país justo para todos”. 

A presidente da Frente, que reúne diversas entidades, diz que a carta é uma forma de protesto e também um pedido à presidente 

do Supremo para que oriente as categorias nesse momento difícil pelo qual passam o Judiciário e o Ministério Público. Promotores 

e magistrados, que têm obrigação de investigar e punir, se for o caso, estão sendo perseguidos, disse ela, num desvirtuamento total 

do projeto das 10 medidas contra a corrupção, que foi acolhido pela população brasileira. 

De acordo com os autores da Carta, o país vive a iminência de grave atentado contra a independência e a autonomia da magistratura 

e do Ministério Público brasileiros, tendo em vista “recentíssimas investidas de certos parlamentares que agora propõem a crimi-

nalização da atividade judicial e ministerial”. Salientam que a independência da magistratura e do Ministério Público são garantias 

constitucionais da cidadania, as quais permitem a atuação de seus membros “com destemor, sem receio de represálias orquestradas 

por autoridades políticas, grupos econômicos, organizações de toda espécie ou personagens influentes”. 

Para as entidades que subscrevem o documento, o acréscimo de novos crimes de responsabilidade no “Projeto das 10 medidas 

contra a corrupção”, apreciado no Congresso Nacional, transformou-se em um projeto de intimidação de juízes, promotores e 

procuradores nos esforços de combate à corrupção. “Combatamos todos juntos, com imparcialidade, justiça e rigor jurídico, o bom 

combate republicano”. 

Segundo a presidente da Frentas, que também preside a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), a ma-

gistratura e o Ministério Público não podem ser punidos porque estão cumprindo a Constituição e as leis do país. A ideia, de acordo 

com ela, é buscar um diálogo com o Poder Legislativo, para que no Senado Federal haja uma discussão para evitar que sejam apro-

Ferreira Gullar
A ministra encerrou sua fala lamentando o falecimento do poeta Ferreira Gullar, ocorrido ontem (4/12). Segundo a presidente 

do CNJ, o princípio de igualdade que o poeta sempre defendeu aproximará o legado que Gullar deixou à missão da Justiça. 

Cármen Lúcia escolheu ler um trecho do poema “Nós, latino-americanos” para prestar homenagem à obra do artista. “Somos 

todos irmãos / não porque seja o mesmo sangue / que no corpo levamos: / o que é o mesmo é o modo / como o derramamos.” 

(...) *Fonte: CNJ. 
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vadas leis que possam ser consideradas inconstitucionais, como as que criminalizam a atuação de magistrados e promotores. Com a 

discussão, disse ela, a esperança é que o Senado aprove um projeto muito melhor do que o que foi aprovado na Câmara. 

Para o presidente da Associação de Magistrados Brasileiros (AMB), juiz João Ricardo Costa, o que está acontecendo é que está se 

acabando com um projeto de combate à corrupção que foi construído pela sociedade. “A transformação desse projeto num projeto 

de blindagem dos agentes que estão envolvidos em investigações faz com que toda a magistratura e o Ministério Público estejam 

aqui pedindo para a cidadania se mobilizar contra essa ação.” O presidente da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis), juiz 

Jayme Martins de Oliveira Neto, que assume este mês a presidência da AMB, salientou que “o respeito à independência do Poder 

Judiciário está em jogo nesse momento”. 

Já o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcanti, disse que a entidade se fez re-

presentar na manifestação para defender as prerrogativas da magistratura, para combater a impunidade e defender o Brasil. “Que 

fique como símbolo para a população brasileira que os membros do MP e os magistrados se sentem incomodados e atingidos por 

tentativas de combater sua independência de atuação”. 

A Justiça Federal, hoje, comanda as principais operações policiais em curso no Brasil, incluindo a Lava-jato e Zelotes, entre outras, 

lembrou o presidente da Associação dos Juízes Federais (Ajufe), juiz Roberto Veloso. Nessas operações, revelou o magistrado, estão 

sendo presas pessoas que antes estavam imunes à jurisdição, situação que até há bem pouco tempo não existia no Brasil. “Po-

derosos não eram presos. A partir do momento em que essas pessoas começaram a ser processadas, a ser presas, e os processos 

começaram a andar, o que nós estamos vendo é uma proposta de retaliação da magistratura e do Ministério Público.”, afirmou. 

A carta é assinada pelos presidentes da AMB, da AJUFE, da ANPR, da Conamp, da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 

(ANPT), da Associação Nacional do Ministério Público Militar (ANMPM), da Associação do Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios (AMPDFT), da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), da Associação dos Magistrados 

(Amagis) e da Associação dos Magistrados da Justiça Militar da União (Amajum). *Fonte: Agência CNJ de Notícias com informações 

do STF

CNJ DEFINE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DURANTE O RECESSO 
DO JUDICIÁRIO*

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou nesta quinta-feira (15/12), no Diário de Justiça Eletrônico, a Portaria nº 162/2016, 

que define o atendimento e os prazos processuais no período do recesso do Poder Judiciário. De acordo com a portaria, de 20 de 

dezembro a 6 de janeiro não haverá expediente no órgão, estendendo-se ainda a suspensão dos prazos processuais até 31 de janeiro 

de 2017.

Para atendimento das demandas cujo direito tenha risco de perecer durante o recesso, a Secretaria Processual do CNJ funcionará das 

13h às 18h em todo o período. Já no intervalo de 9 a 31 de janeiro, o atendimento ao público externo na Secretaria do Conselho 

também será das 13h às 18h.

A portaria segue o disposto na Resolução CNJ 244/2016, que trata do expediente forense no período natalino e da suspensão dos 

prazos processuais; e na Portaria 264/2016 do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece o recesso e os prazos processuais.

*Agência CNJ de Notícias

20



CNJ fará censo e cadastro da população carcerária, anuncia 
ministra*

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) prepara um censo e um cadastro da população carcerária brasileira. A presidente do CNJ 

e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, anunciou na manhã de 6/12, em Brasília, no encerramento do 

10º Encontro Nacional do Poder Judiciário, que o foco principal das iniciativas será fornecer informações que permitam julgar 

quem atualmente se encontra preso sem ter sido julgado. A quantidade excessiva de presos provisórios (41%, de acordo com 

as estatísticas mais recentes) é indicativo da morosidade da Justiça e, segundo a ministra, é necessário reverter esse quadro 

para se obter a paz social. 

Para aumentar o número de presos julgados, também será criado um cadastro nacional de pessoas presas, com informações 

sobre os processos de todos os detentos no Brasil. Até o momento, a elaboração dessas novas ferramentas institucionais da 

Justiça está em estudos no Conselho Nacional de Justiça. No entanto, durante o 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário, a 

ministra Cármen Lúcia estabeleceu uma parceria com os presidentes dos Tribunais de Justiça do país, que aderiram à iniciativa. 

A ministra também recorreu à cúpula da Justiça Estadual para constituir um grupo de magistrados com a atribuição de dar 

mais celeridade ao julgamento de pessoas que aguardam decisão judicial atrás das grades.

“Por isso, ontem (5/12) pedi aos presidentes de tribunais que participaram da reunião que também providenciassem um grupo 

de juízes para que possamos julgar com celeridade isso que tem sido símbolo do atraso de julgamentos no Brasil, que são os 

julgamentos das questões penais. Assim, poderemos ter o censo dos presos e o cadastro de todos os presos para que os juízes 

tenham condições de saber quais os processos que precisam priorizar para que provisórios não fiquem junto com senten-

ciados, para que não haja descumprimento da lei de execuções penais. Para isso, precisamos garantir condições para que os 

juízes possam trabalhar. Estamos tomando, portanto, uma série de providências concretas nesse sentido”, afirmou a ministra.

A ministra lembrou ainda que seu plano para a justiça criminal é produzir, em última instância, paz para a sociedade. “Nós 

estamos tendo ultimamente 60 mil homicídios por ano. Essa é uma marca superior a de estados em guerra, como a Síria. 

Por isso temos de dar uma resposta a isso no sentido de julgar. Não é nem de condenar nem de absolver, é de julgar e dizer 

àqueles diretamente tocados por essa ferida, que é o homicídio de um de seus familiares, que possam pelo menos ter sossego 

sabendo que o Estado – o juiz – atuou e deu resposta sobre isso”, afirmou.

Providências 
A iniciativa teve origem na decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 347, que determinou ao CNJ, em agosto de 2015, que tome providências em relação à crise prisional do 

país. Para dar cumprimento à decisão do STF, desde outubro a ministra esteve no Rio Grande do Norte, Distrito Federal e Rio 

Grande do Sul, onde visitou cinco casas prisionais, tanto femininas quanto masculinas. Foram observadas inconsistências nas 

informações sobre a população carcerária nesses estados.

Segundo o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (DMF), do CNJ, o último Censo Penitenciário 

Nacional foi conduzido em 1994 pelo Ministério da Justiça. Desde então, foi criado o Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias, banco de dados alimentado pela direção das unidades prisionais de todo o país. A ideia do censo proposto pelo 

CNJ é envolver os juízes no levantamento das informações sobre os estabelecimentos penais. Os dados seriam informados 
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Operação Lava Jato vence o prêmio Innovare de 2016*
“O cavalo encilhado da corrupção está passando. Ou montamos, ou continuare-

mos a pé na luta contra a corrupção”, alerta Deltan Dallagnol, coordenador da 

Lava Jato. 

A Operação Lava Jato foi assim batizada por ter chegado, no curso de uma 

investigação de movimentação ilícita de dinheiro, a uma rede de postos de com-

bustíveis em Brasília onde funcionava uma unidade ‘lava jato’ de automóveis. 

Ninguém imaginaria que as denúncias chegariam tão longe. Desde 2014, a Ope-

ração Lava Jato produziu 118 condenações por crimes de corrupção, lavagem de 

dinheiro e organização criminosa com penas que superam 1.256 anos, o que incluiu o pedido de ressarcimento de mais de 

R$ 38 bilhões. Veja o quadro abaixo.

Considerada a maior e mais importante investigação de corrupção que o país já viu, a força-tarefa da Lava Jato foi anunciada 

nesta terça-feira (6/12), em cerimônia em Brasília na sede do Supremo Tribunal Federal (STF), como a vencedora da 13ª edição 

do Prêmio Innovare, na categoria ‘Ministério Público’, derrotando outras 51 iniciativas na área do MP. O trabalho da Lava Jato, 

que continua em curso, contou com o esforço de 14 procuradores e aproximadamente 50 servidores públicos de outras áreas, 

coordenando ainda equipes da Polícia Federal, Receita Federal, Petrobrás, Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

(COAF), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), Controladoria Geral da União (CGU), Tribunal de Contas da 

União (TCU) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O Prêmio Innovare é uma realização do Instituto Innovare, do Ministério da Justiça, da Associação de Magistrados Brasilei-

ros, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), da Associação Nacional dos Defensores Públicos 

(Anadep), da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

da Associação Nacional dos Procuradores da República e da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

(Anamatra), com o apoio do Grupo Globo.

Três dias antes desse reconhecimento nacional, a Lava Jato ganhou repercussão no exterior: no sábado (3/12), a operação 

superou 580 outros trabalhos do mundo inteiro e conquistou o Prêmio Anticorrupção 2016 da prestigiada Transparência In-

ternacional. O prêmio internacional homenageia líderes e organizações da sociedade civil, além de jornalistas, promotores e 

agentes de governo que expõem e combatem a corrupção.

por meio do Cadastro Nacional de Inspeções em Estabelecimentos Prisionais (CNIEP), gerido pelo CNJ, mas municiado pelas 

visitas realizadas por juízes de todo o país a penitenciárias, cadeias públicas e delegacias.

Abrangência
Além de computar o número de pessoas que cumprem pena ou aguardam julgamento no país, o censo poderá trazer também 

informações sobre o perfil da massa carcerária brasileira. Poderão ser colhidos junto aos presos elementos que tratem do 

histórico familiar, antecedentes criminais, reincidência, acesso à educação e trabalho, entre outros. 

*Fonte: Agência CNJ de Notícias
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Durante a investigação do esquema, o Ministério Público Federal descobriu que grandes empreiteiras organizadas em cartel 

pagavam propina (que variavam de 1% a 5% do montante total de contratos bilionários superfaturados) para altos executivos 

da Petrobras e outros agentes públicos, distribuída por meio de operadores financeiros do esquema. 

Para ajudar o cidadão a entender o caso e os complexos esquemas criminosos, o MPF criou um site na Internet (http://lavaja-

to.mpf.mp.br/) onde é possível conhecer com mais detalhes a operação, que já firmou 70 acordos de colaboração premiada, 

decretou 175 prisões (entre temporárias, preventivas ou flagrantes) e produziu 23 sentenças pelos crimes de corrupção contra 

o sistema financeiro internacional, tráfico transnacional de droga, formação de organização criminosa e lavagem de ativos, 

dentre outros. O valor total do ressarcimento pedido está em R$ 38 bi. O volume de propinas apurado pela Lava Jato chega 

a quase R$ 6,5 bilhões.

“Os resultados da Lava Jato, em muitos aspectos, quebram recordes da Justiça. Temos de reconhecer, contudo, que eles não 

são fruto apenas do amadurecimento democrático de nossas instituições e leis ou da dedicação e qualificação dos profissio-

nais que atuam no caso. Há uma boa dose de sorte, porque hoje o sistema é uma grande engrenagem fadada a produzir, se-

gundo uma pesquisa acadêmica, impunidade em 97 de cada 100 casos de corrupção”, reconhece o procurador do Ministério 

Público Federal (MPF), Deltan Martinazzo Dallagnol, coordenador da força-tarefa.

“A Lava Jato é fruto de mais de 20 condições necessárias que eu classificaria como improváveis, mas que, para nossa sorte, 

alinharam-se”, diz o procurador, que avalia a corrupção no Brasil como “enraizada e sistêmica”. O coordenador da operação 

falou à Agência CNJ de Notícias sobre os avanços conquistados pela Lava Jato e o combate à corrupção. “Uma coisa é saber 

que o monstro existe. Outra, bem diferente, é vê-lo em carne e osso à nossa frente, o que é assustador”, reconheceu. 

Leia, abaixo, a entrevista de Dallagnol, concedida por e-mail à repórter Regina Bandeira, da Agência CNJ de Notícias:

O Prêmio Innovare busca ações especiais que possam ser replicadas em todo o país. Outro critério que são 
avaliados dizem respeito a criatividade, ineditismo e alcance social. O senhor destacaria na Força-Tarefa Lava 
Jato essas qualidades?

DALLAGNOL – A Força-tarefa inovou em diversos aspectos, mas eu destacaria três. Primeiro, o emprego consistente de uma 

técnica especial de investigação, a colaboração premiada, que levou a uma expansão de caráter exponencial das investigações. 

Mais de 70 acordos de colaboração premiada lançaram luzes sobre possíveis fatos para que em seguida fossem realizadas 

buscas e apreensões, quebrados sigilos bancário e fiscal e colhidos depoimentos. Em segundo lugar, houve uma coordenação 

internacional e nacional nos trabalhos jamais vista. Como a lavagem da grande corrupção é notadamente transnacional, foram 

feitos mais de 120 pedidos de cooperação com mais de 30 países. Internamente, a Força Tarefa coordenou a investigação 

interinstitucional com Polícia, Receita, Petrobras, COAF, CADE, CGU, TCU, CVM e outros órgãos públicos, sem falar na integra-

ção com outras forças tarefas do próprio Ministério Público no âmbito intrainstitucional. Por fim, a transparência e prestação 

de contas do trabalho à sociedade atingiram um nível inédito, com a criação do primeiro website para um caso criminal na 

história, apontando números e códigos de acesso dos processos eletrônicos, bem como a realização de entrevistas coletivas 

para explicar de modo didático os complexos esquemas criminosos. Tudo isso permitiu uma aproximação com a população, 

a fiscalização da sociedade e o importante apoio da opinião pública. Vários desses aspectos podem ser replicados. Por fim, à 

parte de tudo isso, a Força-Tarefa da Lava Jato não se ateve à atuação no caso, mas buscou contribuir com o aperfeiçoamento 

do aparato brasileiro anticorrupção, tomando a iniciativa de um projeto que foi abraçado pelo Ministério Público brasileiro e 

veio a ser conhecido como ‘10 Medidas Contra a Corrupção’, que contou com o apoio de mais de dois milhões de assinaturas.
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De que maneira o exemplo da Lava Jato pode ser replicado? 

DALLAGNOL – As Forças-Tarefas de procuradores com experiência em grandes investigações e habilidade para trabalhar em 

equipe são um novo modelo de atuação do Ministério Público. Já temos visto uma onda de replicação desse modelo. A maior 

dificuldade para reproduzi-lo é o fato de que o ambiente brasileiro não é, no geral, favorável à celebração de acordos de 

colaboração premiada, que é o coração que dá vida à Lava Jato. Ainda vigora a regra da impunidade dos colarinhos brancos 

e os acordos de colaboração só se mostram uma boa opção para a defesa quando existe uma perspectiva concreta de puni-

ção dos culpados, o que hoje só acontece em casos excepcionais. De fato, por que alguém vai devolver o dinheiro, entregar 

informações sobre fatos e provas até então desconhecidos e se submeter a uma punição criminal, ainda que reduzida, se pode 

alcançar a impunidade? Se forem feitos avanços legislativos para fechar as brechas que permitem que corruptos escapem 

impunes, o que esperamos que seja alcançado com a aprovação das 10 medidas contra a corrupção, existirão condições para 

vermos novas Lavas Jatos surgindo por todo país.

O que há de especial na Lava Jato, na sua avaliação?

DALLAGNOL – Já se sabia que a corrupção no Brasil é enraizada e sistêmica. Contudo, uma coisa é saber que um monstro 

existe. Outra, bem diferente, é vê-lo em carne e osso à nossa frente, o que é assustador. Além do diagnóstico qualificado por 

tornar palpável a corrupção, clamando por uma reação da sociedade, a Lava Jato chamou a atenção por alcançar pessoas das 

elites econômica e política que eram tidas como inatingíveis pelo sistema de justiça criminal. Grandes empresários e políticos 

influentes já foram condenados ou presos e outros estão na mira da Lava Jato. Aliás, quando você pune o legislador, que faz 

a lei, com os rigores da própria lei, há sempre o risco de ele decidir mudar a lei para se proteger e retaliar. Por isso o apoio da 

opinião pública é tão importante, formando uma espécie de campo de força que protege a operação. Por fim, o cinismo e a 

descrença nas Instituições era tão grande que o funcionamento republicano da Justiça renovou as esperanças da sociedade. 

Agora, essas três coisas — diagnóstico, justiça contra corruptos poderosos e esperança — não adiantarão nada se nossa 

indignação e boas intenções não se converterem na reforma do ambiente brasileiro, que hoje favorece a corrupção. São ne-

cessárias reforma política e no sistema de justiça criminal.

Quais os pontos centrais que o senhor destacaria no trabalho?

DALLAGNOL – Os resultados da Lava Jato são, em muitos aspectos, quebradores de recordes. Temos de reconhecer, contudo, 

que eles não são fruto apenas do amadurecimento democrático de nossas instituições e leis ou da dedicação e qualificação 

dos profissionais que atuam no caso. Há uma boa dose de sorte, porque hoje o sistema é uma grande engrenagem fadada 

a produzir, segundo uma pesquisa acadêmica, impunidade em 97 a cada 100 casos de corrupção. Dito isso, foram acusadas 

mais de 250 pessoas por crimes como corrupção, lavagem e organização criminosa. As mais de 100 condenações, envolvendo 

82 condenados, têm penas que, em conjunto, superam 1.000 anos. O valor das propinas passa de 6 bilhões e o prejuízo é 

superior a 40 bilhões. Já foram recuperados mais de 3 bilhões, o que é inédito em um país em que os casos criminais, em geral, 

não recuperam um centavo. O caso que virtualmente mais recuperou antes da Lava Jato não alcançou mais de 100 milhões. 

Foram feitos mais de 70 acordos de colaboração, quando a investigação com maior número de acordos, de longe, tinha sido 

a do Banestado, com 17 delações. Há mais de mil investigados em apurações que conduzirão, ainda, a dezenas de acusações 

criminais, inclusive de políticos com foro privilegiado.
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Como foi criada a Lava Jato? E por quem? 

DALLAGNOL – A Força-Tarefa foi criada a pedido dos procuradores da área criminal da Procuradoria da República de Curitiba, 

coordenados pela procuradora Letícia Pohl, e por decisão do procurador-geral da República Rodrigo Janot. Trabalhava como 

um dos principais assessores do procurador-geral o colega Vladimir Aras, que participou da Força Tarefa do caso Banestado 

comigo e foi um importante incentivador da criação do grupo especial de atuação. Figurei desde a primeira formação, como 

procurador responsável pelo caso e participei da escolha dos colegas que trabalhariam no caso comigo. Foram escolhidas 

pessoas de diferentes perfis, mas que em geral tinham experiência em grandes investigações e se aperfeiçoaram nos assuntos 

tratados pela Lava Jato em mestrados no Brasil e no exterior. Harvard, Cornell, Sevilla, Coimbra e London School of Economics 

são exemplos de universidades em que os procuradores se especializaram.

A Lava Jato iniciou uma nova fase no Ministério Público em relação a processos e ações?

DALLAGNOL – Isso só o futuro poderá dizer.

O combate à corrupção não começou recentemente. Por que só agora ele parece que está dando certo?

DALLAGNOL – Um caso como a Lava Jato, do mesmo modo que o Mensalão, é um ponto fora da curva da impunidade que, 

infelizmente, domina o cenário nacional. A Lava Jato é fruto de mais de 20 condições necessárias que eu classificaria como 

improváveis, mas que, para nossa sorte, alinharam-se. Houve sim dedicação, competência, amadurecimento de Instituições e 

evolução das leis, mas existiu uma grande dose de sorte. Não devemos continuar contando que o universo conspire a nosso 

favor. Devemos construir o caminho do sucesso no combate à corrupção e a ‘energia’ gerada pela Lava Jato, produto de 

conscientização e esperança, colocam o Brasil em um possível turning point. Não continuaremos como estamos. Ou faremos 

as reformas necessárias para edificarmos um futuro diferente e melhor, ou perderemos a oportunidade das nossas vidas. Há, 

no sul do Brasil, um ditado que diz que precisamos estar atentos quando passa um cavalo encilhado, porque por vezes ele 

só passa uma vez na vida. Eu acredito que o cavalo encilhado está passando. Ou montamos, ou continuaremos a pé na luta 

contra a corrupção. A página do futuro no livro da vida de nossa nação está em branco e a sociedade tem em suas mãos tudo 

que precisa para escrever uma nova história.

Esse é um caminho sem volta no Brasil ou há a possibilidade de a força tarefa ser extinta depois da Lava Jato?

DALLAGNOL – Entre nossos investigados está quem faz a lei. Eu sei que quem faz a lei está também, como todo servidor 

público, teoricamente, a serviço do povo. Contudo, na prática, eles são humanos e tendem a se proteger. Ninguém que pratica 

crimes corre de braços abertos para sua punição, ainda que seja justa. O contrário é o que normalmente acontece. A diferença, 

nesse caso, é que quem faz a lei que usamos para punir os criminosos pode mudá-la quando chegar a sua vez de ser punido. 

Isso aconteceu na Itália, no contexto da operação Mãos Limpas. É claro que a sociedade hoje não deixaria isso acontecer, mas 

os investigados sabem disso. Há duas estratégias que poderão ser adotadas para se esquivar da pressão social e anistiar os cri-

mes. A primeira é desmoralizar a investigação, o que estão tentando fazer há tempos. Aliás, descobri na Lava Jato que políticos 

jamais são criminosos; são apenas ‘perseguidos’. Uma campanha de desmoralização aconteceu na Itália e abriu espaço para 

o contra-ataque do sistema corrupto. Acusaram os investigadores de abusos que jamais foram comprovados. Nem precisavam 

ser, porque a simples acusação foi suficiente para diminuir o apoio da opinião pública e atingir o objetivo de aprovar leis que 

desconstruíram a Mãos Limpas. A segunda estratégia é votar temas em momentos de dispersão da atenção da sociedade ou 
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anos após o caso. Isso também aconteceu na Itália, em 

que aprovaram leis que garantiam impunidade anos 

após a investigação, até em dia de importante jogo 

de futebol da seleção italiana. Para que a Lava Jato 

sobreviva aos ataques ao longo do tempo, é necessário 

um elevado grau de transparência das investigações e 

uma boa política de comunicação social que sobreviva 

ao tempo.

A Lava Jato ganhou o Innovare. Quantos serão 
os premiados?

DALLAGNOL – São centenas de servidores públicos 

que atuam, direta ou indiretamente, na Lava Jato. Des-

tacaria o papel do Ministério Público, Polícia e Receita, 

além a atuação firme e imparcial do Judiciário. Apenas 

no Ministério Público são dezenas de procuradores que 

colaboram direta e indiretamente nas diferentes ins-

tâncias – como o Grupo de Trabalho de procuradores 

que atuam junto ao Procurador-Geral da República em 

casos de foro privilegiado. Não poderíamos receber 

esse prêmio senão na condição de representantes de 

todas essas pessoas. A rigor, a premiação é também 

devida à sociedade, que sustentou o caso com seus 

protestos contra a corrupção e contra renovadas tenta-

tivas de enterrar a Lava Jato. Inscrevemos a equipe de 

procuradores porque as práticas inovadoras descritas, 

como o emprego extensivo de colaborações premiadas, 

o número expressivo de cooperações internacionais, a 

adoção de estratégias de transparência e a iniciativa 

de propor reformas (que foram adotadas depois pela 

Procuradoria-Geral, pelo Ministério Público brasileiro e 

pela sociedade) estão mais relacionadas à equipe da 

Força Tarefa do Ministério Público Federal em Curitiba. 

Essa Força Tarefa foi integrada, ao longo do tempo, por 

14 procuradores e, ao todo, aproximadamente 50 ser-

vidores públicos. Nós nos sentimos, contudo, apenas 

como representantes de um universo muito maior de 

pessoas comprometidas com a causa contra a corrup-

ção.
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